ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻃﺒﻖ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺪود  ۳۳ﻫﺰار و  ۰۰۵ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪﺷﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ﺣﺪود  ۷۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎر و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﭘﺴﺘﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺑﯿﺶ از  ۰۱ﻫﺰار و  ۰۰۶ﭘﺮواز ﭘﺮﺗﺮددﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۰۰۲
ﻫﺰار ﻣﺴﺎﻓﺮ را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﯿﺶ از  ۰۰۰۵ﭘﺮواز و ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﯿﺶ از ۰۰۰۴
ﭘﺮواز در رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎی ﻓﻌﺎل اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
در ﺧﺮداد  ۷۹ﺳﻬﻢ ﭘﺮوازﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﯿﺶ از  ۰۰۰۷۲ﭘﺮواز و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﭘﺲ از آن ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ و ﺷﯿﺮاز ﻗﺮار دارد.
در ﺣﻮزه ﭘﺮوازﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﯿﺶ از  ۰۰۶۵ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ و ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ و
ﺷﯿﺮاز ﻧﯿﺰ رﺗﺒﻪﻫﺎی دوم و ﺳﻮم اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری آﻣﺎر ﭘﺮوازﻫﺎی ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد در ﺧﺮداد اﻣﺴﺎل را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﯾﺮان
اﯾﺮ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﯿﺶ از  ۰۹۲ﭘﺮواز ﺗﺎﺧﯿﺮی ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر را داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﺳﻤﺎن ،آﺗﺎ و زاﮔﺮس ﻗﺮار دارﻧﺪ.
از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﭘﺮوازﻫﺎی ﺗﺎﺧﯿﺮی ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮﻻﯾﻦﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻫﯿﭻ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎﻻی  ۰۵درﺻﺪ از ﭘﺮوازﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺮﻻﯾﻦ ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺎرون ﺑﺎ  ۷۴درﺻﺪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر را داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از آن ﺷﺮﮐﺖ آﺗﺎ و ﺳﭙﺲ
دو اﯾﺮﻻﯾﻦ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان اﯾﺮ و آﺳﻤﺎن ﻗﺮار دارد.
در ﺣﻮزه ﭘﺮوازﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺎﻫﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و از  ۵۲۶ﭘﺮواز ﺧﻮد  ۱۳۵ﭘﺮواز
ﻣﻌﺎدل  ۵۸درﺻﺪ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮوازﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .در ﮐﻨﺎر ﻣﺎﻫﺎن اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ آﻣﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺮاج ﺑﺎ  ،۶۹ﻃﺎﻫﺎ ﺑﺎ  ۳۹و ﭘﻮﯾﺎ اﯾﺮ ﺑﺎ  ۵۸درﺻﺪ ﭘﺮواز ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺰو
اﯾﺮﻻﯾﻦﻫﺎی ﺧﻮش ﻗﻮل اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﺳﻬﻢ اﯾﺮﻻﯾﻦﻫﺎ در ﮐﻞ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه دو ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ آﺳﻤﺎن و اﯾﺮان اﯾﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺻﺪرﻧﺸﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،در آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﺗﺎﺧﯿﺮﻫﺎی ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
ﭘﺮوازﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﺮﻻﯾﻦﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﻮد ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﻼم ﭼﻨﺪ اﯾﺮﻻﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺮوازﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﺮان ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻮﻗﻒ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺮوازﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﮐﺸﻮر در آﻣﺎرﻫﺎی آﯾﻨﺪه روﻧﺪی ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در آﻣﺎرﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎل  ۷۹ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد.

در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ارز ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺮوازﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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